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PRANEŠIMAS SPAUDAI

Ryšium su Prezidento Reagano apsi
lankymu Maskvoje, Lietuvos atstovas 
Vašingtone paprašė Valstybės sekretorių 
perduoti jam gilią padėką už jo stiprią 
laikyseną žmogaus teisių klausimu ir už 
sudarytą progą Nijolei Sadiūnaitei bei 
Antanui Terleckui su juo pasimatyti ir 
jam įteikti raštą apie esamą padėtį so
vietų okupuotose Baltijos valstybėse.

Lietuvos atstovas pridūrė, kad šis Pre
zidento mostas padarė gilų įspūdį vi
siems tiems, kuriems rūpi Baltijos kraš
tų likimas.

Vašingtonas, 1988 m. birželio mėn. 12 d.

ATSKIRTI BAŽNYČIĄ NUO 
VALSTYBĖS

Šių metų vasario pradžioje Telšių vys
kupijos ir Klaipėdos prelatūros kunigai 
pareiškimu kreipėsi į TSKP CK genera
linį sekretorių Gorbačiovą, iškeldami 
Skaudžius tikinčiųjų diskriminacijos fak
tus, dėl kurių kenčia Bažnyčia, kunigai 
ir tikintieji pasauliečiai Lietuvoje. Do
kumentą pasirašė 94 kunigai. Pareiški
mo nuorašai buvo pasiųsti Lietuvos vys
kupam ir vyskupijų valdytojam. Spaus
diname pareiškimo tekstą:

Kai 1976->ais metais buvo ruošiami re
liginių susivienijimų nuostatai, Lietuvos 
Katalikų Bažnyčios vyskupai ir kunigai 
kreipėsi raštu į Tarybinę vyriausybę, 
prašydami, kad tie nuostatai būtų sude
rinti su Katalikų Bažnyčios kanonais. 
Deja, tada 'į tuos pageidavimus nebuvo 
atsižvelgta ir nuostatai tvarkantys reli
ginį gyvenimą mūsų šalyje, buvo paruoš
ti vien ateistiškai nusiteikusių tarybinės 
valdžios pareigūnų. Kunigai ir tikintieji 
privalo laikytis Bažnyčios kanonų. TSRS 
pilietis juk privalo laikytis ir tarybinių 
įstatymų, bet tai neįmanoma, nes pati 
konstitucija sau prieštarauja: skelbdama 
visų piliečių lygybę čia pati ji piliečius 
sugrupuoja į dvi klases: netikinčiuosius 
ir tikinčiuosius. Netikintiesiems sutei
kiama teisė vesti ateistinę propagandą, 
o tikintiesiem: tik praktikuoti religinius 
kultus. Norint įgyvendinti tikrą tikin
čiųjų ir netikinčiųjų lygybę, tai privalo 
būti atskirta nuo valstybės ateizmas, 
kaip yra atsikirta Bažnyčia. Ateizmas, 
kaip ir religija turi būti privatus. Ka
dangi šiuo metu ateizmas valstybinis, tuo 
pačiu laužoma ir Bažnyčios nuo valsty
bės atskyrimo įstatymas. Jis vykdomas 
tik iš vienos pusės: Bažnyčiai neleidžia
ma kištis į valstybės reikalus, o valsty
bės pareigūnai kišasi į Bažnyčios kano
ninę veiklą. Jie nustato asmens amžių 
religijos praktikavimui, kišasi į pačios 
Bažnyčios struktūrą, reikalaudami, kad 
tikinčiųjų bendruomenei vadovautų ne 
kunigai, o valdžios patvirtinti pasaulie
čiai, valdžios pareigūnai, nustato kunigų 
seminarijos studentų skaičių, faktiškai 
tvarko kunigų skirstymą, nustato išlei
džiamų religinių knygų skaičių, jų tira
žus, nustato ar leisti statyti bažnyčią ar 
ne, remontuoti ar ne, ir taip toliau. Vie
nu žodžiu, visa Bažnyčios veikla faktiš
kai yra tvarkoma ateistų. Prieita prie to, 
kad šiuo metu ketvirtadalis Lietuvos pa
rapijų liko be kunigų. Tikinčiųjų šei
moms, apart maldynų ir katekizmų, ne
prieinama jokia religinė literatūra. De
šimtmečiais neleidžiama atstatyti suge
dusių bažnyčių: Liliškiuose(?), Bata
kiuose, Gaurėje ir kitur. Batakiuose, 
priešingai negu teigiama spaudoje, ir 
šiuo metu nėra leidžiama atstatyti baž
nyčios — leista pristatyti priestatą prie 
varpinės. Vis dar negrąžinama Klaipėdos 
tikinčiųjų pastatyta Taikos Karalienės 
bažnyčia. Net aukščiausios valdžios pa
reigūnai nepripažįsta tikinčiųjų ir ateis
tų lygybės. Oficialiose kalbose reikalau
ja aktyviau kovoti prieš religiją, stiprin
ti ateistinę propagandą. Dabartinėmis są
lygomis neįmanoma net svajoti, kad kas 
nors iš vyriausybės pasisakytų tikinčiųjų 
naudai. Tikintieji moksleiviai, dar la
biau tarnautojai, nors oficialiai neigia
ma, bet faktiškai yra diskriminuojami. 
Todėl mes prašome, kad būtų pašalintas 
TSRS piliečių nelygiateisiškumas ideolo
giniu pagrindu.

Telšiai, 1988 vasario 2 d.

APIE DEMONSTRACIJAS
Spausdiname platesnį Lietuvių Infor

macijos Centro pranešimą apie birželio 
14 d. demonstracijas Vilniuje. Praneši
me remiamasi telefoniniais pasikalbėji
mais su demonstracijos rengėjais ir da
lyviais.

Birželio 14 d., 1941 m. masinių trėmi
mų į Sibirą dieną, Vilniuje vyko dvi de. 
monstracijos-minėjimai: Gedimino aikš
tėje, kur suplūdo apie 6000, ir Žemės 
ūkio ekonomikos institute, kur oficialiai 
leista buvo susirinkti Persitvarkymo są
jūdžio dalyviams. Prieš demonstraciją, 
pas Antaną Terlecką atvyko KGB pul
kininkas česnavičius ir KGB majoras 
Bimbyris su palydovu civiliais rūbais. 
Jie iškvietė Terlecką pas Vilniaus mies
to Vykdomojo komiteto pirmininką Vilei- 
kį. Pokalbis buvo mandagus, taktiškas, 
bet Vileikis ir saugumas 'įspėjo Terlecką, 
kad nebūtų anti-sovietinių išsišokimų. 
Terleckas pažadėjo, sakydamas, kad lie
tuviai nesuinteresuoti trukdyti Gorba
čiovui, ir tokių žodžių, kaip Lietuvos 
okupacija, nebūsią vartojama. Tačiau per 
minėjimą, užsimenant apie birželio 15 d., 
žodžio okupacija kitiems kalbėtojams 
nepavyko išvengti.

Demonstracija Gedimino aikštėje vyko

Londone paminėjome Birželio išvežimus
1941 m. birželio išvežimus, kada Sta

lino įsakymu tūkstančiai estų, latvių ir 
lietuvių buvo deportuoti į Sibirą, visos 
trys tautybės kartu minėjo birželio 18 d. 
Minėjimas prasidėjo St. Martin-in-the- 
Fields bažnyčioje, kur visų trijų tautų 
katalikų, evangelikų ir stačiatikių kuni
gai atliko skaitymus iš Švento rašto an
glų kalba, o maldas — pabaltiečių kalbo
mis. Jungtinis pabaltiečių choras giedojo 
giesmes. „Malda už tėvynę“ jungtiniam 
chorui dirigavo Justas Čemis. Jam asis
tavo iš Nottinghamo atvažiavusi Vidai 
Gasperienė. Pamaldose lietuvius atsto
vavo svečias iš Amerikos kun. Vytautas 
Palubinskas, o atitinkamą pamokslą pa
sakė latvių katalikų kunigas P. Cirsis S. 
J. Laimino bažnyčios rektorius kan. Geo
ffrey Brown. Giedant pir
mą giesmę buvo įneštos, tautiniais rūbais

Pabaltijo tautų atstovai prie Britanijos min. pirmininkės M. Thatcher būstinės 
„10 Downing Street“, prieš įteikdami jai raštą dėl Pabaltijo kraštų okupacijos ir 
Birželio tragiškų įvykių.

be valdžios leidimo. Nors valdžia per tam 
tikras organizacijas siūlė trėmimų mi- 

i nėjimo rengėjams kreiptis ir buvo žada- 
j ma leidimą duoti, bet rengėjai, birželio 

9 d. susirinkę pasitarti, nusprendė leidi
mo neprašyti, nes tai būtų buvęs nusi
žengimas jų principams. Cituojame: 
„Jie mus spardo, daužo ir palieka užda
rytus namų arešte, o mes kreipiamės į 
juos. Užtat mes nesikreipsime". Čia tu
rimas galvoje valdžios smurtas, kurio ji 
griebėsi gegužės 22 d., kai buvo minimos 
40-osios Didžiųjų trėmimų metinės.

Birželio 14 demonstracija praėjo be 
pastebimo smurto, be namų areštų. Ge
dimino aikštė buvo apsupta milicininkų 
ir draugovininkų, bet jie elgėsi žmoniš
kiau, šypsojosi, klausydamiesi labai aš
trių kalbų, kokių jie nepratę girdėti. Dau 
gelis žmonių bijojo veržtis pro milicijos 
kordoną, nes praeinančius filmavo, foto
grafavo. Drąsesnieji — apie 6000 — pra
ėjo, jiems netrukdė. Kai prasidėjo mi
nėjimas prie Katedros, milicija daugiau 
žmonių į aikštę nepraleido, — pasak 
Terlecko, veikiausiai bijojo, kad neįsi- 
lietų minia po futbolo rungtynių stadio
ne. Pavėlavusius milicija siuntė į Žemės 
ūkio ekonomikos institutą, kur trėmimų 
metines minėjo Persitvarkymo sąjūdis.

apsirengusių nešėjų, mūsų tautinės vėlia
vos.

Po pamaldų, maldininkai susirinko ne
toli Cenotapho esančioje gatvėje ir, su 
vėliavomis priekyje, pajudėjo paminklo 
link, čia Baltų Tarybos ir Pabaltijo Są
jungos atstovai padėjo vainiką.

Penkių asmenų delegacija, keli tauti
niuose rūbuose, buvo policijos palydėti 
iki 10 Downing Street, kur Baltų Tarybos 
pirmininkas paliko Ministerei pirminin
kei M. Thatcher laišką, prašant Britani
jos vyriausybės paramos, siekiant nepri
klausomybės Pabaltijo kraštams.

Eisenos metu buvo dalinami spausdiniai 
„Užmirštas holokaustas", kur duodami 
skaičiai pabaltiečių aukų karo ir pokario 
metais. Minėjime dalyvavo apie 200 žmo
nių.
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LIETUVOJE
Gedimino aikštėje minėjimas truko 

apie pusantros valandos. Prasidėjo 7 vai. 
vak. Kalbėjo Vytautas Bogušis, Andrius 
Tučkus, Eugenijus Krukovskis, kun. Ro
kas Puzonas, Robertas Grigas, jo tėvas- 
mokytojas Grigas ir kiti. Žmonės reika
lavo teisti trėmimų kaltininkus, buvę 
tremtiniai pasakojo apie savo skaudžią 
padėtį. Aktyvus demonstracijų dalyvis 
28 m. amžiaus Andrius Tučkus pareiškė 
lietuvių solidarumą armėnams dėl Kal
nų Karabacho. Kun. Rokas Puzonas rei
kalavo grąžinti tikintiesiems Vilniaus 
Katedrą, kuri paversta Paveikslų galeri
ja. Minia jam pritarė plojimais. Grigas 
kalbėjo, kad tie komunistai, kurie buvo 
kalinami fašistinės Lietuvos kalėjimuo
se, išliko gyvi, o tie, kurie išvyko į Sta
lino Rusiją, buvo sunaikinti. Tai tik liu
dija Stalino teroro mastą.

Minėjime buvo deklamuojama patrio
tinė lietuvių poezija, Bernardo Braz
džionio eilės. Visi kalbėjusieji, išskyrus 
Terlecką, reikalavo teismo Stalino laikų 
nusikaltėliams. Tris kartus kalėjęs Ter
leckas sakėsi jiems jau atleidęs ir tvir
tino, kad jiems, kaip ir dabartiniams sau 
gumiečiams, geriausia bausmė — kad 
apie jų darbus rašoma net sovietinėje 
spaudoje. Antanas Terleckas užbaigė 
minėjimą padėkodamas valdžiai, kad ne
trukdė demonstracijos, kviesdamas visus 
į rugpjūčio 23 d. demonstraciją, ir pra
šydamas minią nesiveržti 'į milicijos už
darytas gatves, laikytis ramiai.

Ir vis dėlto vienu atveju milicija įsi
kišo: kai buvęs Lietuvos partizanas Leo
nas Laurinskas iškėlė nepriklausomos 
Lietuvos vėliavą tribūnoje, ant paaukš
tinimo prie Katedros. Lietuvos trispalvė 
plevesavo apie pusvalandį. Paskui pri
puolę saugumiečiai pareikalavo ją nu
leisti. žmonės protestavo, Terleckas ra
gino laikytis ramiai. Laurinską ir Genu
tę šakalienę milicija sulaikė, bet elgėsi 
mandagiai, po pusantros valandos palei
do, apsiribodama įspėjimu, jokių represi
jų nesiėmė.

Dar nėra žinių, ar trėmimų minėjimai 
vyko ir kitose Lietuvos vietose. Vilniaus 
demonstracijoje dalyvavo žmonių iš 
Kauno, Ukmergės, Panevėžio, Kretingos 
ir kitur. Pasak Terlecko, birželio trėmi
mai bus minimi bažnyčiose aštuonias 
dienas.

(LIC)

DEMOKRATINĖ UNIJA REIKALAUS 
SOVIETŲ PASITRAUKIMO IŠ 
TRIJŲ PABALTIJO KRAŠTŲ

Grupės rusų įkurta „Demokratinė Uni
ja“, — pirmoji opozicinė partija 
Sovietų Sąjungoje, rugsėjo mėnesį Mas
kvoje numato surengti pirmąjį savo 
„kongresą“, kuriame bus išrinkta parti
jos vadovybė. Tai pranešė naujai įkurtos 
„Demokratinės Unijos“ atstovas Yuri Mi- 
tiounov, pažymėdamas, kad Unijos vyk
domasis komitetas negalėjo būti išrink
tas šiomis dienomis dėl KGB trukdymų. 
Mitiounov susitikime su užsienio žurnalis 
tais priminė, kad saugumiečiai įsiveržė į 
patalpas, kuriose buvo susirinkę „Demo
kratinės Unijos“ steigėjai, susirinkimą 
nutraukė ir kelis jo dalyvius areštavo. 
Saugumas, kaip žinoma, taip pat suėmė 
ir nuteisė septynias paras kalėti žurnalo 
„Glasnosit“ redaktorių Sergei Grigoryant 
dėl to, kad leido „Demokratinės Unijos“ 
steigėjam susirinkti žurnalo redakcijos 
patalpose. Unijos atstovas pareiškė, kad 
ligi rugsėjo mėnesį įvyksiančio kongreso, 
naujai įkurtai opozicinei partijai vado
vaus iš keturiolikos asmenų sudarytas 
vadinamas organizacinis komitetas.

Maskvoje įkurta „Demokratinė Unija“ 
kovos už vakarietiško tipo demokratijos 
atgaivinimą Sovietų Sąjungoje. Tarp kitų 
užsibrėžtų tikslų, Unijos steigėjai pažy
mėjo, kad reikalaus sovietų pasitraukimo 
iš trijų Pabaltijo kraštų. TASSo žinių 
žinių agentūra, pamiršdama persitvarky
mo politikos skelbiamą tolerancijos dva
sią, tuoj pat „Demokratinės Unijos“ stei
gėjus pavadino spekuliantais, užsiiman
čiais antisocialine veikla, šmeižiančiais 
sovietinę santvarką ir siekiančiais ją su
griauti.

(AGI/AP)
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LIETUVOJE
Keleivių patogumui

Nu« gegužės 28 dienos pradėjo kas
dien kursuoti naujas tarptautinio susi
siekimo traukinys Vilnius — Varšuva — 
— Berlynas. Jis pakeitė kas antrą die
ną važinėjusį keleivinį traukinį Vilnius 
—Varšuva.

Padidėjus keleivių srautui, šiemet 
ėmė kursuoti ir dyzelinis traukinys Vil
nius — Sokulka (Lenkija). Jis taip pat 
važinėja kasdien. Bilietus tarptautiniams 
traukiniams galima įsigyti prieš 30 die
nų.
Kaimo gatvių pavadinimai

„Kauno tiesa“ gavo daug skaitytojų 
laiškų, kuriuose siūloma atgaivinti kai 
kuriuos senuosius gatvių pavadinimus.

Laiškuose rašoma, jog reikėtų parink
ti labiau motyvuotų, istoriškai, etnogra
fiškai pagrįstų pavadinimų ne tik gat
vėms, bet ir mikrorajonams bei gyven
vietėms. Miesto valdyboje buvo sudaryta 
gatvių pavadinimų keitimo komisija.

Širdies Operacijos
Kovo mėnesio pabaigoje Vilniaus ligo

ninėje buvo padaryta antra širdies per
sodinimo operacija. Kaip žinome, pir
mos operacijos pacientas po dviejų mė
nesių mirė. Antrosios operacijos pacien
tas, 42 metų vyras, mirė po trylikos die
nų, nors gydytojai sakė, kad operacija 
buvo sėkminga.

Gegužės 24 dieną „Tiesa“ pranešė 
apie trečią širdies operaciją, šį kartą pa
darytą Kauno medicinos instituto P. Ja- 
šinsko klinikoje. Ligoniui pirmą kartą 
Sov. Sąjungoje įsodintas pastovus šir
dies darbo pagalbininkas, padarytas iš 
gyvo, susitraukinėjančio jo paties nu
garos raumens ir specialaus elektrosti- 
muliatoriaus.

Operaciją padarė medicinos mokslų 
daktaras profesorius A. Dumčius kartu 
su gydytojais E. Širvinsku, S. Giedraičiu 
ir K šalčiumi.

ždanovo kolūkis
TIESA (V. 24) -atspausdino skaitytojo 

K. Meškausko laišką, kuriame štai kas 
pasakyta:

„Važiuodamas į gimtinę, kartais pa
suku senuoju Vilniaus-Molėtų plentu. 
Ir kiekvienąsyk, leidžiantis nuo kalno 
Luokesos ežero link, žvilgsnis užkliūva 
už monumentalios rodyklės — „Ždanovo 
kolūkis". Kai užklausdavau savo ben
drakeleivių, kodėl taip pavadintas šis 
ūkis, tie tik gūžtelėdavo pečiais: „Žda- 
novas buvo kažkoks didelis veikėjas“. 
Tačiau kas bendra tarp to „kažkokio vei
kėjo“ ir šio žavaus Molėtų kampelio?

Centrinėje spaudoje teko ne kartą ma
tyti minint Ždanovo pavardę šalia Sta
lino. Ar negalėtumėte plačiau papasako
ti apie Ždanovo veiklą? Gal tada atsiras 
ryžtingesnių žmonių, kurie nepanorės, 
kad jų gimtinė vadintųsi „kažkokio vei
kėjo“ vardu“.

Redakcija, patenkindama skaitytojo 
pageidavimą, čia pat perspausdino 
straipsnį, išspausdintą „Ogonioko* žur
nalo 1988 metų 19-ajame numeryje. 
Straipsnyje tarp kitko sakoma, kad A. 
Ždanovas buvo artimiausias Stalino ben 
dradarbis. „Jis pats tikriausias kruvinos 
bakchanalijos organizatorius, nė kiek 
ne prastesnis už Jagodą, Ježovą ir Beri
ją“. Kai jis rašė savo literatūrinius, mu
zikinius, filosofinius pranešimus, kai 
skambino fortepijonu (mokėjo), kai ra
šė tuos pranešimus, vartė juos skaityda
mas, jis rašė, vartė, skambino kruvino
mis rankomis“.

Ždanovo vardu yra pavadintas mies
tas. Yra net du ždanovo universitetai 
(Leningrade ir Irkutske). Yra tūkstan
čiai gatvių, gamyklų, fabrikų, spaustu
vių, laivų, institutų, kolūkių, tarybinių 
ūkių, mokyklų, klubų, netgi vaikų dar
želių, pionierių rūmų (tame pačiame Le
ningrade), pavadintų Ždanovo vardu. 
Stalino vardo jau beveik niekur nebėra, 
o ždanovo — kiek tik nori. Laiško au
torius siūlo visus tuos pavadinimus pa
keisti. „Nuo ko visa tai priklauso? O nuo 
ko gi kito, jeigu ne mūsų pačių? Nuo mū
sų savigarbos, mūsų garbės ir papras
čiausiai — pasibjaurėjimo. Jeigu mes 
nenorime arba nemokame pasiekti tiek 
mažai, tai kaip pasieksime daugiau?“
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Ji šviečia ir spinduliuoja

Nijolė Sadiūnaitė — šiuo metu labiau
siai pasaulyje žinoma tikėjimo laisvės ir 
žmogaus teisių gynėja Lietuvoje. Apie 
ją ne kartą ra'šė užsienio spauda. Jos 
ypatingą vaidmenį pripažino Amerikos 
prezidentas Reaganas. Vakarus pasiekę 
jos užrašai išleisti anglų, italų, prancū
zų, vokiečių kalbomis, daugelio Skaitomi, 
cituojami. Kestono kolegijos žurnalas 
šių metų pavasario numeryje paskelbė 
jėzuito kųn. G. Jordan mintis apie Sa- 
dūnaitės užrašų 'knygą. „A Radiance in 
the Gulag“ — Spindėjimas gulage — taip 
skamba angliškojo vertimo knygos pa
vadinimas. Recenzentas pažymi: Nijolė 
Sadiūnaitė šiandien yra žinomiausia Ta
rybų Sąjungos disidente. Lietuvos Kata
likų Bažnyčios Kronika, sveikindama 
prieš aštuonerius metus iš Sibiro grįžu
sią Sadūnaitę, taip išreiškė daugelio lie
tuvių jausmus: „Ačiū tau, Nijole, už 
tavo meilę ir auką. Tu šešerius metus 
švietei Tautai ir pasauliui, žadinai vi
sus nenusilenkti melui bei prievartai, 
būti ištikimiems Dievui ir Tėvynei“ Ji 
savo ruožtu kalbėjo savo tautai pernai 
rugpjūčio 23-ją Vilniaus demonstracijo
je, reikalaudama laisvės Lietuvai ir Mo- 
lotovo-Riibbentropo pakto atsisakymo.

Tėvas Jordanas tęsė: Kas skaitė jos 
apsigynimo kalbą 1975-tais metais, žino, 
kad ji myli savo priešus, bet nebijo kal
bėti apie blogį ar mesti iššūlkiį, kai jai 
grasinama. Dalimis Vakarus pasiekė jos 
užrašai, apie kuriuos ji pati sako, kad 
jie parašyti skubotai, be didelių preten
zijų, sunkiomis sąlygomis. Pa'sak re
cenzento, tai dvasinis dienoraštis, ku
riame sužymimas tos jos gyvenimo aki
mirkos, kai Dievo meilė, tiesa ir džiaugs 
imas susitinka su neapykanta, melais ir 
neviltim. Dvasia, su kuria ji stoja prieš 
blogį, stuflpina: Evangelijos sėkla tikrai 
■krito į jos sielos derlingą dirvą, kuri ne. 
siduoda nuslopina komunistinio pasaulio 
spyglių ir rūpesčių. Neteisingumas ir 
išsigimimas tarpsta, bet vyrauja gaida, 
kurią išreiškia knygos antraštė — spin
duliavimas.

Tėvo Jordano nuomone, Nijolės Sa- 
diūnaitės užrašai nuostabiai papildo an
glikono kunigo M. Bordeaux knygą. 
Kryžių šalis su jos solidžia ir moksline 
dokumentacija. Sadūnaitė subrendo lai
kais, kai komunistų režimas mėgino pa
laužti Bažnyčią, ir tai savo knygoje ap
rašė Bordeaux. Bet režimui nepavyko, 
nes Bažnyčia galėjo pasitikėti tokios ko
kybėms žmonėmis kaip Nijolė, rašo jėzui
tas G. Jordanas.

J. Vd.

Vilniaus Jaunimo Teatras Amerikoje
Prieš 10 metų besilankant Vilniuje daly

vavau teatro festivalyje. Tada pirmą kar
tą man teko girdėti lietuviškai kalbant 
scenoje ir pabendrauti su lietuviais ak
toriais, savo profesijos bendradarbiais. 
Tą viešnagė Lietuvoje paliko gilų įspū
dį tuo labiau, kad vaidinimus girdėjau 
gimtąja kalba, bet deja, pergyvenau, dėl 
pastatymų mankavertiškumo.

Šiais metais gegužės mėnesį vyko an
trasis Čikagos tarptautinis teatro festi
valis. Kadangi mano vynas su Anglų 
Šekspyro kompanija lankėsi Amerikoje 
ir aš tuo metu buvau Čikagoje. Mes visi 
labai maloniai nustebome sužinoję, kad 
Vilniaus Jaunimo Teatras yna pakviestas 
į šį festivalį. Šis kolektyvas atvyko į fes
tivali su dviem pjesėm: Čechovo „Dėdė 
Vania“ ir gruzino Korastylevo „Pirosma- 
ni, Pirosmani“. Nors visi bilietai buvo 
išparduoti, man pasiekė, per mano vyro 
malonę, vargais-negalais gauti bilietus į 
abu spektaklius.

Teatre, savo kaimynų didžiausiam nu
stebimui, aš perduodamo vaidinimo ver
timo nesiklausiau, bet ausines padėjau 
prie rankinuko. Spektaklis prasidėjo ty
lia. Ir štai po kelių minučių, Amerikos 
teatro scenoje, lietuvių kalba! Buvau ti
kra, kad mano kaimynė girdėjo ne tik 
aktorių balsus, bet ir mano sujaudintos 
širdies plakimą. Čechovo veikale „Dėdė 
Vania“ žmonės verkia, juokiasi, mylisi, 
kenčia. Nekrošiaus pastatyme tas viskas 
vyksta lyg tai sapne; stilizuotos scenos 
pereina į surrealistinę plotmę. Lietuviai 
aktoriai parodė universalų žmogiškai 
trapų jautrumą, ko anglų aktoriai, dėl 
'.įgimtos savitvardos, nepajėgia. Vėliau, 
kai kalbėjau su English Shakespeare 
Company režisiere Sue Best, buvau at
sargi, girOama Vilniaus teatrą. Ji per
traukė mane sakydama: „tai buvo fan
tastiškas pastatymas!“

„Pirosmani, Pirosmani“ pjesėje teko 
sėdėti prie vyresnio amžiaus ameri

kiečio, kuris negalėjo atsistebėti, kad 
didžioji dalis žiūrovų buvo lietuviškai 
kalbantis jaunimas. Kartoju jo žodžius: 
„Ten, kur kalba gyva, gyva kultūra ir 
tautos ateitis!“

„Pirosmani, Pirosmani“ yra pjesė apie 
Gruzinijos tapytojo gyvenimą; joje Ne
krošius parodo dailininko likimą, jo kū
rybos paslaptį. Pirosmanio tragedija glū
di tame, kad jautraus kūrėjo, eiliniai 
žmonės nesupranta, neįvertina, ir, tokio
je grubioje atmosferoje, jiį sunaikina.

Mano profesiniame gyvenime „Piros
mani, Pirosmani“ yra istorinis įvykis. Žo 
džiais neapsakoma, kiek patyriau pro
fesinio subrendimo, kai dirbau su Peter 

Brook jo teatre. Svajoti tegaliu, dabar 
būti scenoje po Nekrošiaus režisūrine 
ranka.

Išėjau iš teatro su daugybe minčių: 
didžiajai Amerikai štai kokią magiką 
atnešė maža Lietuva su savo teatru. No
rėjau šaukti visam pasauliui: pamatykit 
Eimanto Nekrošiaus teatrą!

Živilė Slekytė-Roche

P.S. Šis teatras prieš Čikagą gastrolia
vo Houstone ir grįždami 'į Vilnių daly
vavo Viennos teatro festivalyje. Tikėki
me, kad sekančiais metais jie bus Edin
burge, gal ir Londone, jei juos pasi
kviesime? Z.S.

SACHAROVAS IR GIRIA 
IR PEIKIA

Akademikas Andrei Sacharovas, Mas
kvoje kalbėdamas spaudos konferencijo
je, kuri buvo surengta užsienio reikalų 
ministerijos salėje, pagyrė prezidentą 
Reaganą už jo principingą laikyseną gi
nant žmogaus teises, pabrėžė, jog Sovie
tų Sąjungoje būtinai reikia pravesti per
sitvarkymą ir palinkėjo Gorbačiovui 
sėkmės jo užmojuose šia kryptimi. Pri
pažinęs, kad persitvarkymo plotmėje kai 
kas teigiamo jau yra atlikta, akademi
kas Sacharovas, betgi, pridūrė, kad So
vietų Sąjungoje iš kalėjimų, darbo la
gerių, psichiatrinių ligonių ir iš tremties 
privalo būti nedelsiant išlaisvinti visi 
sąžinės kaliniai, kad valdžia turėtų leis
ti visiem piliečiam nevaržomai keliauti į 
užsienio kraštus, emigruoti, ir sugrįžti 
atgal į tėvytnę, jei kas to pageidautų. 
Akademikas Sacharovas toliau pažymė
jo, jog yra netoleruotina, kad ukrainie
čių katalikų Bažnyčiai, kuri Stalino įsa
kymu buvo panaikinta pokario metais, 
vis dar nėra leidžiama viešai ir laisvai 
veikti. Sacharovas pažymėjo, kad nepai
sant vykstančio persitvarkymo, Sovietų 
Sąjungoje dar tebėra daromos didelės, 
nedovanotinos klaidos, kurios Šiurkščiai 
primena praėjusius laikus. Akademikas 
pažymėjo, kad, pavyzdžiui, jo bičiuliui 
.Sergiejui Kovaliovui nebebuvo duota 
jau pažadėtoji tarnyba viename mokslo 
institute, vien dėl to, kad jis dalyvavo 
Prezidento Reagano susitikime Maskvo
je su kitaminčiais. Šį susitikimą, paste
bėjo Sacharovas, sovietinė spauda pris
tatė visiškai klaidingoje šviesoje: Prezi
dentas Reaganas Maskvoje kalbėdamas 
žmogaus teisių klausimais tepakartojo 
,tai, kas yra 'įrašyta Helsinkio konferen
cijos baigiamajame akte.

(VAT.R.)

SVAJONIŲ AIDAI
Dar tebeaidi VI Pasaulio lietuvių jau

nimo kongreso atgarsiai. Visas pasaulio- 
lietuvių jaunimas, kongreso sužadintas 
imasi daubų, nuo kurių prieš tai jis bu
vo nutolęs. Skaitome apie demonstracijas 
paminint Hitlerio-Stalino paktą, 70 me
tų Lietuvos nepriklausomybės kurias 
jaunimas suruošė Čikagoje, New Yorke, 
Londone ir Australijoje. Girdime apie

VOLUNGĖS CHORAS BRITANIJOJE

Iš Kanados atvyksta Volungės choras 
ir yra numatęs sekančius koncertus bei 
susitikimus:

Liepos 25-tą 19.30 vai. — Pietūs Ško
tijos Lietuvių Socialiniame Klube.

Liepos 26-tą 19.00 vai. — Koncertas 
Glasgow Garden Festival.

Liepos 27-tą, 13.00 vai. — Koncertas 
Edinburgo Ross Theatre.

Liepos 28tą, 13.00 vai. — Koncertas 
Londono Festival Hall.

Liepos 29-tą, — Apsilankymas Londono 
Lietuvių Namuose.

Liepos 30-tą, — koncertas Lietuvių So
dyboje.

Liepos 30-tą 17.00 vai. — Koncertas 
Lietuvių Sodyboje.

19.30 vai. — Iškilminga Vakarienė su 
„Volunge“.

Liepos 31-mą 11.00 vai. — Šv. Mišios 
šv. Kazimiero bažnyčioje, Londone. Po to 
vaišės šv. Kazimiero svetainėje.

Koncertus, išskyrus Sodyboje, rengia 
Kanter Concert Management Ltd. ir DB 
LS neturi jokios įtakos nei j tų koncertų 
laiką bei vietas.

Kas norėtų dalyvauti Iškilmingoje Va
karienėje Sodyboje, prašome iš anksto 
užsisakyti pas Sodybos Vedėjus. Kaina 
5 sv.

Kalantos susideginimo paminėjimus, lie
tuvių vežimų į Sibirą pagarsinimus. 
Pietų Amerikos jaunimas savo keliu ran
da priemonių Lietuvos klausimą iškelti 
vietinėje spaudoje.

Tebesiruošiant kongresui, organizaci
nio komiteto pirmininkas Henrikas An
tanaitis pasiūlė, kad Australijos jauni
mas pokongresinę veiklą tęstų suruoši
mu pasaulinės koncertų kelionės, pana
šiai. kaiip 1986 metais padarė Melbourne 
merginų vokalinis vienetas Svajonės. Jo 
pasiūlymą parėmė naujoji Kanadoje 
esanti Pasaulio lietuvių jaunimo sąjun
gos valdyba. Melbourne tuo tikslu susi
darė vokalinis-instrumentalinis vienetas, 
pasirinkęs SVAJONIŲ AIDŲ vardą.

SVAJONIŲ AIDŲ tikslas su dainomis 
aplankyti dešimtį šalių trijuose konti
nentuose, raginant jaunimą tęsti pa
skutiniame kongrese pradėtus darbus, 
pildyti įsipareigojimus ir pagyvinti savo 
veiklą. Kongreso ruolšoe darbus vykdo 
būrelis melburniškių, vadovaujamų praė 
jusio kongreso stovyklos programos va
dovės Birutės Prašmutaitės. Pagal suda. 
rytą kelionių tvarkaraštį SVAJONIŲ 
AIDAI koncertus pradės Australijoje lie
pos pabaigoje. Užsienį, Pietų Ameriką 
pasieks rugsėjo 11. Iš ten 'į Šiaurės Ame
riką. Europoje jie atsiras gruodžio 3, 
koncertuodami Vasario 16 gimnazijoje, 
Vokietijoje. Gruodžio 10 koncertuos Pa
ryžiuje. Didžiojoje Britanijoje, Londone 
koncertas įvyks gruodžio 11. Gruodžio 17 
koncertas numatomas Birminghame ar
ba Manchesteryje, o gruodžio 18 ? Glas- 
gowe. Per tris mėnesius SVAJONIŲ AI
DAI duos 23 koncertus. Tai bene pirmas 
toks ilgas koncertų kelionių turas atlik
tas lietuvių menini'nkų.

Pagrindinė SVAJONIŲ 
ninkė Virginija Bruožyitė 
dėjo „prie mamos sijono“, 
metukų būdama, Virginija 
Arūnu, taip pat SVAJONIŲ AIDŲ 
riu, jau dainavo Melbourne lietuvių ben 
druomenei. Apdovanota gražiu balsu, 
Virginija tuo nepasitenkino ir stengėsi 
išplėsti savo muzikinį išsilavinimą. Pia
ninu pradėjo mokytis devynių metų. 
.Vėliau ėjo į muzikos mokyklą ir Mel
bourne universitetą, įsigydama „Bache- 
los of Music — Honours in Music Per
formance“. Dainavusi nesuskaitomuose 
lietuvių bendruomenės koncertuose, šven 
tėse ir pasirodymuose, laimėjusi visą ei
lę prizų įvairiose dainavimo varžybose, 
■šiuo metu Virginija dainuoja Viktorijos 
operoje.

SVAJONIŲ AIDAMS akomponuoja ir 
Virginijai retkarčiais su daina padeda 
Zita Praišmutaitė. Be Zitos neapsieina

AIDŲ daini- 
dainuoti pra- 
Tik penkerių 

su broliu 
na.

GEDIMINAS ŠLIKAS

KRUVINA VASARA
APYSAKA-ROMANAS

(Tęsinys 56)

Kol Kurtas vaidijosi su Agne, kol Mykolas ramino 
jį, kol Balys kramtė lašinius bei duoną, Povilas bandė 
surišti Albertui rankas. Kad atliktų šį darbą jis atrėmė 
šautuvą į akmenis ir ištiesė rankas Alberto lik. Šis gi 
šoktelėjo, iš rankogalio žaibo greitumu išsitraukė peilį ir 
smogė Povilui į krūtinę, taikydamas paširdin. Tik toks 
pat greitas, instinkto vedamas judesys išgelbėjo Povilo 
gyvybę: jis pakėlė kairiąją ranką girdamasis nuo smūgio 
ir aštrus peilis nučiuožė jo ranka nuo alkūnės veik iki 
peties.

— Gyyyvaaate!!
Tą pačią sekundę spraktelėjo Mykolo automato 

atsarga, bet... jis negalėjo šauti: Povilas stovėjo nugara 
atsisukęs į jį, tiesiog šūvio linijoj. Kas žino, kaip 
automatiniai ginklai barsto kulkas, tas supras, kad jei 
Mykolas būtų paspaudęs gaiduką, būtų nukovęs abu.

Kai Povilas sveikąja ranka tvėrėsi žaizdos, Albertui 
pakako laiko padaryti šuolį nuo kalvelės ir strimagalviais 
dingti tarp medžių bei krūmokšnių.

— Tomai! Apžiūrėk Povilo žaizdą! Ją reikėtų 
perrišti... — šaižiai rikteli Kurtas.

Kuris dabar iš jų mūsų vadas: Mykolas ar Kurtas? 
Turbūt Kurtas. Jis vokietis, jis nuo pat pradžios buvo su 
mumis, su Arminu.

Tamsoje Povilo žaizda sunkiai įžiūrima; iš jos tik be 
perstojo teka kraujas, permerkė jau visas jo perpjautos 
marškinių rankovės liekanas.

— O kas tame namiūkštyje? — klausia Mykolas, 
pakreipdamas galvą į sugriuvusią klėtį. — Ar nėra ten 
šviesos?

— Yra žibalinė lempa... — dusliu, svetimu balsu 
sako iš tamsos Agnė.

— Greičiau tenai! Kiekviena sekundė brangi! — 
tarytum botago smūgis skamba Kurto žodžiai.

— Prakeikta gyvatė... prakeikta gyvatė... — 
keikdamasis murma Povilas ir sveikąja ranka vis bando 

užspausti žaizdą.
— Ar neturite Agne kokios perrišamosios med

žiagos? — klausiu merginą.
— Aš... nieko... neturiu — kalendama dantimis 

atsako Agnė. — Yra keli balti apklotai lovai...
Agnė stengiasi susitvardyti, neišduoti savęs, kad ją 

veik sutrypė paskutiniosios valandos įvykiai. Bet jai 
nesiseka. įgimtą išdidumą dabar pakeitė bevalis 
paklusnumas, kažkoks vergiškumas. Ji kalba su manim, 
bet atrodo, jos visa būtybė yra kur tai toli, toli: gal pas 
Stavrovskį, gal prie žuvusios senelės, o gal ir pas 
pabėgusį Albertą. O Albertas? Sakė jis tiesą, 
minėdamas, jog Agnė esanti Stavrovskio sesuo?

— Ei Tomai, ko delsi?! — vėl šaukia Kurtas ir čia 
pat kreipiasi į kitus:

— Be reikalo ta ugnis žeminėje. Mes tik vėl 
privyliosime Stavrovskį.

— Jei taip nori, tai viskas be reikalo... Be reikalo 
atėjome čia ir be reikalo žuvo du žmonės, — atkerta jam 
Mykolas.

Aš ir Povilas sekame Agnę apgriuvusios klėties link. 
Svyruodama, nestipriomis kojomis ji perlipa slenkstį ir 
pasuka kairėn. Mums reikia kelias akimirkas laukti iki 
mažytį kambarėlį nušviečia metalinė, įmantriais 
ornamentais ir raižiniais papuošta lempa. Ji šviesi. Man 
užtenka vieno žvilgsnio, kad pastebėčiau kambarėlio 
kuklumą ir nepriekaištingą švarą jame. Ant lentomis 
muštų sienų priklijuota daugybė kino artistų nuotraukų, 
kurios buvo spausdinamos žurnale „Signal“. Šis gausiai 
iliustruotas žurnalas vokiečių kalba, buvo skirtas 
vermachto užimtosioms sritims, o ypatingai jų 
inteligentams.

Veik visą kambarėlį užėmė plati, puošniomis 
pagalvėmis ir sniego baltumo užtiesalais padengta 
metalinė lova. Koks kipšas ją buvo atidanginęs į šią 
medžio karalystę — taip ir liko mįsle.

Netoli lovos stovėjo nedažyto ąžuolo spinta, skirta 
rūbams. Ant sienos prieš spintą, taip pat nedažyto 
ąžuolo rėmuose, kybojo didelė Aušros vartų Mergelės 
litografija. Ji visa trykšte tryško rausvomis, melsvomis 
spalvomis ir buvo daugiau panaši į saldumynų reklamos 
plakatą, nei į šventąjį paveikslą.

— Ar labai skauda? — klausiu Povilą, žvelgdamas į 
žaizdą.

— Skauda, stipriai, bet negi žliumbsi dabar lyg 
boba. Štai iau turime viena žliumbėją...

— Jūs ne žmonės... — tarytum aidas skamba Agnės 
žodžiai. Ji kalba nepakeldama akių j mus.

Povilo žaizda ne gili, bet ilga ir vis dar kraujuoja. 
Turėčiau medicininę adatą, biologinio siūlo jai, būtų 
galima žaizdą susiūti. Tačiau tuoj pat atmetu tą mintį: be 
jokio narkotiko Povilas tikrai nepakeltų skausmo 
siuvant.

— Iš ko gi būtų galima padaryti raištį? — klausiu 
Agnę.

— Iš apkloto, iš užvalkalo... Ar ne vistiek?
Ne vistiek. Tik deja, aš nieko kito neturiu, ir galbūt 

švarus apklotas šiuo atveju kiek geresnis raištis, nei 
Povilo marškinių rankovė.

Gaila to balto, tikrai mergautino apkloto, bet delsti 
nėra prasmės. Lenktiniu peiliu įpjaunu apkloto kraštą ir 
atplėšiu ilgą, platoką juostą. Nupjaunu ir Povilo 
marškinių rankogalį, kaip galėdamas stipriau vynioju 
raiščiu jo žaizdą. Neturiu nei jodoformo, nei jodo, nei 
spirito ar benzino, kuriais galėčiau dezinfekuoti bent 
žaizdos kraštus. Benzinas... Ar ne Mykolas turėjo 
žiebtuvėlį? Bet nebėra laiko šauktis Mykolo pagalbos. 
Gal kaip nors, gal Povilo žaizda neužteršta...

Per keletą sekundžių apkloto juosta nusidažė 
raudonai, girdžiu kaip Povilas griežia dantimis.

— Pakentėk kiek, užvyniosiu dar vieną raištį.
Atplėšiu nuo apkloto dar vieną juostą. Ir irstančio 

audeklo garsas matyti dar kartą priminė Agnei visą šio 
vakaro, šios nakties tragediją.

Ji nusvirdėjo prie sienos, atsirėmė rankomis ir, 
prispaudusi veidą prie parudavusio, nebylaus medžio, 
vėl ėmė kūkčioti širdį veriančia rauda.

— Žmogžudžiai... žmogžudžiai... — dejuoja ir 
rauda ji, o mano pirštai, jau seniai sutepti Povilo krauju, 
vos suranda raiščio galus, kad sumegztų, stiprų mazgą.

— O ta bobutė ar ne žmogžudys? Ar tas prakeiktas 
Albertas ne išdavikas ir žmogžudys? Pažiūrėk, kaip 
smogė peiliu! Nebūčiau gynęsis, tai ir aš būčiau šalia 
tavo bobutės...

Povilo žodžiai pilni pasipiktinimo, pagiežos ir 
pasmerkimo. Tik baugu ar jie išsako visą tiesą.

Klėtis irgi pakvimpa aitriais dūmais. Jie veržiasi iš 
lauko, iš žeminės, kurioje dabar siautėjo viską valanti, 
viską naikinanti laidotuvių ugnis.

(Bus daugiau)

beveik nė vienas koncertas Melbourne 
lietuvių scenoje. Be jos neapsieina nei 
bažnytinis choras, nei solistai, nei Mel
bourne Dainos sambūris, su kuriuo Zita 
sėkmingai dalyvavo Pasaulio lietuvių 
dienose, Toronto, 1978 metais ir po to 
Šiaurės Amerikoje vykusiuose koncer
tuose. Zita ir Virginija yra buvusios 
SVAJONĖS.

Arūnas Bruožis sodriu antro tenoro balsu 
pritars lyriniam Virginijos sopranui. Tai 
dar ne viskas: Arūnas gerai valdo ir 
gitarą. Ja pradėjo mokytis būdamas 10 

metų, mokslą tęsia diar ir dabar, prie 
klasinės gitaros studijų pridėdamas 
dtžazą. Kongreso uždarymo baliuje ir ki
tomis progomis Arūnas groja Melbourne 
jaunimo orkestre „Dabar“. Prieš tai jis 
gitara ir saksofonu grojo keliuose kituo
se orkestruose.

Jauniausias, bet ne mažiausias SVA
JONIŲ ALDŲ narys Tomas Zdanius. Vai
kystėje pradėjęs groti akordeonu, vėliau 
Tomas pradėjo profesionaliai mokytis 
groti būgnais. Šias studijas tęsia ir da
bar. 1986 metais Tomas su SVAJONĘMIS 
sėkmingai koncertavo Australijoje, šiuo 
metu, kaip ir Arūnas, Tomas groja jau
nimo orkestre „Dabar“.

Ši koncertų kelionė vyksta Pasaulio 
lietuvių jaunimo sąjungos rėmuose. Įvai
rių kraštų Jaunimo sąjungos prisidės 
prie koncertų suruošimo. Visas pelnas eis 
Pasaulio lietuvių jaunimo sąjungai. Ki
tas svarbus koncertų kelionės tikslas yra 
išgarsinimas sekančio Pasaulio lietuvių 
jaunimo kongreso, kuris įvyks Pietų 
Amerikoje. Nors laiko dar yra, bert, praė
jusi patirtis rodo, kad nepalaikant ryšių 
ir nesant pastoviai veikiančių jaunimo 
vienetų, yra sunku paskutiniu momen
tu tinkamai pasiruošti atstovavimui.

SVAJONIŲ AIDŲ repertuaras įvairus. 
Jų dainos populiarios, pradedant liau
dies dainomis, baigiant šių dienų kom
pozitorių kūriniais. Neužmiršti ir klasi

kinės muzikos mėgėjai. Prieš SVAJO
NIŲ AIDAI išleis savo dainų plokštelę, 
kurią koncertų metu bus galima įsigyti.

J. Mašanauska*

2



1988 m. birželio 29 d. Nr 26 (2011) EUROPOS LIETUVIS

Skaitytoju CaiAkai
ONE

Jau kuris laikas girdime apie egzis
tuojančią organizaciją, pasivadinusią 
ONE, bet nežinome nei tos organizacijos 
tikro pavadinimo, nei jos vadovybės są
stato. Nežinome, taip pat, kas buvo tos 
organizacijos iniciatoriai ir kokie jos 
tikslai. Nežinome, taip gi, ar yra kokia 
nore nauda iš jos mums, lietuviams išei- 
viems. Tik žinome, kad ir mūsų tautie
čių yra jos eilėse. Lankantis kaimyninėse 
lietuvių kolonijose patyriau, kad mūsiš
kiai ten laikosi, taip vadinamo TABU, 
niekas nenori apie tą organizaciją kal
bėti.

O vis tik, reikėtų mums daugiau ži
noti apie ją, nes mes tebesame kovojan
ti tauta ir turime būti atsargūs. Mums 
yra būtina dairytis aplinkui ir budėti, 
kad kas nepageidautinas nebandytų 
skverbtis j mūsų tarpą pro užpakalines 
duris.

Turintieji apie ją žinių, arba joje da
lyvaujantieji, prašomi pasisakyti šiose 
Skiltyse.

K. Vilkonis

Šios organizacijos varčias ONE kyla iš 
pirmųjų raidžiu: Oppressed Nations of 
Europe- šiai organizacijai priklauso es
tai, latviai, lietuviai, lenkai ir ukrainie
čiai. 1985 metais šių tautų atstovai nu
tarė įsteigti kultūrinę grupę, kurios tiks
las išlaikyti savo krašto tautinį indivi
dualumą ir parodyti vietiniams žmonėms 
(host community). Tam yra organizuo
jami festivaliai, visų penkių tautu kon
certai, kad galėtų parodyti savo tauti
nį meną, dainas ir šokius. Dirbant kar
tu yra daug daugiau progos geriau pasi
rodyti.

Du tokie koncertai įvyko Nottinghamo 
didžioje Royal Concert Hall su labai di
deliu pasisekimu.

Šios organizacijos pirmininkas yra 
Nottinghamo Universiteto prof. D.E. Re
gan, kuris yra politinių studijų dėstyto
jas ir labai domisi pavergtomis tautomis 
ir joms nori padėti; vice-pirmininkas- 
liatvis K.J. Ligers; sekretorius-ukrainie- 
tis P. Tymoshchuk.

Lietuvius šioje organizacijoje repre
zentuoja DBLS skyriaus atstovai. Ši or
ganizacija yra nepolitinė. Nauda iš šios 
organizacijos mums yra labai didelė, 
nes daug platesnė publika atsilanko į 
koncertus ir sužino daugiau apie mus.

ši organizacija ruošia šachmatų turny

rus, šokius ir 1.1, kad sustiprintų savo 
finansinę padėtį.

Kai ši organizacija įsisteigė, apie ją 
buvo rašyta „EL“ ir klausta nuomonių, 
ar yra mums naudinga tokioje organiza
cijoje dalyvauti? Tas pats klausimas bu
vo iškeltas Tarybos posėdyje įvykusiam 
Židinyje, Nottinghame, 1986 m. Tarybos 
nariai tam pritarė.

Manau, kad K. Vilkoniui ir kitiems, 
kurie nežinojo apie šią organizacij.a, bus 
aiškiau.

E. Gasperas

ATSAKYMAS A. PODVOISKIUI

„E.L." nr. 23 A. Podvoiskis teigia, kad 
aš parašiau klaidingai apie organizacijų 
stovį Manchesteryje.

Aš nebandžiau Manchesterio lietuvių 
veiklos kritikuoti, ar perduoti šiokį ar 
kitokį organizacijų stovį. Ką aš norėjau 
pasakyti, gal ir nevykusiai, tai palyginti 
dabartį su praeitimi. Dalis mano aprašy
mo „Skautai Manchestery“ skambėjo 

ASMENINĖS DOVANOS GIMINĖMS LIETUVOJE

Geriausi būdai paremti gimines Lietuvoje. Galima pasiųsti 
dovanų siuntinius iš Anglijos, nupirkti jiems dovanas ten, arba 
paremti finansiniai.

Pageidaujamos prekės iš užsienio yra šios: striukės, sporti
niai batai, bliuskutės, suknelės, sportiniai kostiumai, skaičiavimo 
mašinėlės, tirpi kava, specialios džinsinės kelnės „miltinės".

Populiarus siuntinys 1988 m. — 2.

Vyriška arba moteriška vasarinė striukė, vyriški arba moteriš
ki sportiniai batai, puiki modemiška bliuskutė arba vyriški 
marškiniai, nailoninė gėlėta skarelė arba teleskopinis lietsargis.

Pasiunčiant oro paštu kainuoja 120.00 sv.
Tarpininkaujame įvairių dokumentų sutvarkyme.

Dėl smulkių informacijų ir patarimų prašome rašyti:

Z. Juras,
11 London Lane, Bromley, Kent, BRI 4HB England.

Telef. 01 460 2592.

Persiunčiame ir pačių klientų sudarytus siuntinius arba suda
rome tokius siuntinius kaip klientas pageidauja.

taip: Nors čia lietuvių ir nemažai, bet 
vietinių skautų jau beveik ir nėra. O 
vienu metu Manchesteris buvo Šiaurės 
Anglijos lietuvių veiklos židinys. Čia vei
kė Sąjunga, ramov-ėnai, Bendrija, skau
tai, Moterų Draugija, net savo laiku tu
rėjo krepšinio komandą. Žinoma laikai 
keičiasi, caug dar kas yra, bet jau vis
kas susiaurėjo, o jaunimo jau beveik vi
sai nematyti“'.

Aš niekur nepaminiu, kad kokių nors 
organizacijų jau nebėra. Aš tik sakau, 
k-ad jau viskas yra susiaurėję, kaip ir 
kolonijose. Pats A. Podvoiskis sako, kad 
d:aug ko nėra, net išvardina jau išnyku
sias organizacijas. Ir skautų jau nėra 
(jo paties žodžiai). Nematau kur čia 
yra mano klaidinga informacija. Savo 
straipsnelyje aš tik buvau suinteresuo
tas skautų veikla Didž. Britanijoje.

H. Gasperas

Išsiuntinėti „Europos Lietuvio“ 1988 m. 
prenumeratos paraginimai

PRAŠOME ATSILIEPTI. ACM)

1988 m. liepos 31 — rugpjūčio 7 d., 
Romuvoje,

Vasario 16-sios gimnazijoje
Programa

Liepas 31 sekmadienį 20.00 vai. — su
sipažinimo vakaras.

Rugpjūčio 1 pirmadienį 10.00 vai. — 
Atidarymas, Vincas Bartusevičius, Vak. 
Vokietija: „Pabėgėliai ar tremtiniai: lie
tuviai DP Vokietijoje“.

14.00 vai. — Europos Lietuvių Fronto 
.Bičiulių konferencija.

20.00 vai. — Artūras Hermanas, Vak. 
Vokietija: „Prūsijos lietuviai: vietiniai ar 
ateiviai?“

Rugpjūčio 2 antradieni; 10.00 vai. — 
Ilona Maziliauskienė, Kanada: „Moteris 
ir gyvenimas Lietuvos prozininkų kūry
boje“.

14.00 vai. — Vokietijos Ateitininkų 
konferencija.

20.00 vai. — Kajetonas J. Čeginskas, 
Vak. Vokietija: „Septintasis kryžius: po- 
jubiliejiniai svarstymai“'.

Rugpjūčio 3 trečiadieni; 10.00 vai. — 
Vincas Natkevičius, Vak. Vokietija: „Ma 
ceinos lyrika“.

Popiet — iškylos į Wormsą ir laivu 
Neckaru.

20.00 vai. — Alfonsas Krivickas, Vak. 
Vokietija: „Prof. Pauliaus Galaunės
įnašas Lietuvos meno istorijai".

Rugpjūčio 4 ketvirtadienį 10.00 vai. — 
Vytautas Skuodis, JAV: „Tauta Tėvynė
je ir išeivijoje. Jos problemos ir santy
kis su dabartine Sovietų Sąjungos noli- 
*iką“. —

16.00 vai. — Simpoziumas: „Ryšiai su 
dabartine Lietuva“, vadovauja Gintė 
Damušytė, JAV.

20.00 vai. — Vytenis M. Vasyliūnas: 
„Kas yra kometa?“

Rugpjūčio 5 penktadieni; 10.00 vai. — 
(Vytautas J. Bieliauskas, JAV: „Negirdi- 
pnas kančios šauksmas sąžinės kalinių — 
(moderniosios represijos psichologiniai 
bruožai“.

14.00 vali. — Baltų draugijos posėdis.
16.00 vai. — Pranešimai apie Vlųjį PL 

Jaunimo kongresą — Kęstutis Ivinskis, 
Raimonda šreifeldaitė, Vak. Vokietija.

20.00 vai. — Tėvynės Valandėlė: Nijo
lės Sadūnaitės atsiminimų interpretacija 
— Karolina Paliulienė ir JonasjKristofas 
Moneys, Prancūzija.

Rugpjūčio 6 šeštadienį 10.00 vai. — 
J.E. vyskupo Antano Deksnio atnašauja
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mos už Lietuvą šv. Mišios.
11.00 vai. — Stasys Lozoraitis, Italija 

JAV: „Lietuvos nepriklausomybė ir 
Maskvos persitvarkymas“.

14.00 vai. — Europos LB pirmininkų 
posėdis.

20.00 vai. — Koncertas (Jaunųjų lite
ratų vakaras). Laužas-ilinksmavakaris.

Rugpjūčio 7 sekmadienį 10.00 vai. — 
pamaldos.

11.00 vai. — studijų savaitės uždary
mas.

Rytais šv. Mišias atnašaus kun. prof. 
Jonas Jūraitis, Šveicarija. Laisvalaikiais 
bus rodomi video-filmai, skaidrės ir kt.

Veiks parodos: Lietuvos meno leidiniai 
— Alf. Krivickas. Lietuvių tautodailė — 
Irena Krivickienė ir kt.

ORGANIZACINIAI (REIKALAI:
Studijų savaitės adresas: Litauisches 

Gymnasium, 6840 Lampertheim-Hutten- 
feld, BRD (W. Germany). Tel.: 06256-322.

Moderatoriai: dr. K.J. Čeginskas, K. 
Ivinskis, E. Juodvalkė.

Organizacinė komisija: T. Bartusevi
čius, A. Grinienė, R. šreifeldaitė.

Pragyvenimas gimnazijos bendrabuty 
(kambary dviese) su dušu — 280, — 
DM., gimnazijoje kainuos 20 DM dienai, 
dienai.

Registracijos mokestis — 50, DM., 
jaunimui — 20, DM. Registruotis pas 
Aliną Grinienę Diamantstr. 7, D-8000 
Mūnchen 50, BRD., tel. 089-1504471. Stu
dijų savaitės sąskaita banke: Litauische 

| Studienwoche, Konto Nr. 8934002, Volks- 
oank Kreis Bergstrasse, 6840 Lampert
heim (BLZ 509 914 00).

Privažiavimas: Artimiausia traukinio 
stotis yra Weinheim/Brgst. (tarp Darm- 
stadto ir Heidelbergo), tik ne visi trau
kiniai ten stoja.

Mašina važiuoti autostrada A5(E4) 
Frankfurt, Darmstadt, Heidelberg-Basel. 
Iš autostrados išvažiavimas Hembach 
(tarp Bensheim ir Weinheim). Tuoj suk
ti į dešinę — Lampertheim. Sekanti vie
tovė ir bus Hūttenfeld.

Lėktuvu į Frankfurtą, iš kur rtaukiniu 
Lėktuvu į Frankfurtą, iš kur traukiniu 

(70 km) į Weinheim. Iš Weinheimo eina 
Wormso kryptimi. Per 20 minučių pa
siekia HūttenfėLdą-gimnaziją. Jei tektų 
ilgiau laukti autobuso, galima važiuoti 
taxi (10 km), arba paskambinti gimnazi- 
jon ir rengėjai paims.

Ed. Cinzas

Trys;savaitės Lietuvoje
(Tęsinys)

Briuselyje dažnas klausinėjo: kaip se
kasi persitvarkymo, atvirumo ir demo
kratijos trijukei? Man atrodo, kad pučia 
visi trys, 'bet iki audros toli. Gal šitaip 
sveikiausia, nepamirškime, kad dešimt
mečius rūdijusio traktoriaus staiga ne
paleisi pilnu greičiu. Asmeniška patirtis 
trumpa, bendravau su kultūrininkais, 
valdžios žmonių kaip ir nemačiau; ma
no žinios apie persitvarkymą tik iš Lie
tuvos periodikas ir trijų savaičių įspū
džių.

Bene ryškiausiai matomas pasikeiti
mas yra kadrų atjauninimas ir periodi
kos deržimordstvos atlaida. Pirmasis — 
subtilus, psichologiniai Išbalansuotas žai
dimas, kuriame visi laimi: prie ekonomi
nio bankroto bedugnės ir kultūrinės stag
nacijos — 'kurią galima pavadinti ir in
telektualiniu teroru — atvedę senieji 
dogmatikai absoliučią indulgenciją pen
sijose; juos pakeitę „jaunieji vilkai“ — 
laisvesnes rankas perlkilnoti „kietojo 
marksizmo“ Toros slenksčius bei užtva
ras. Prie kurių klūpojo, o neretai ir 
klupdė, kolūkių gaspadoriai, pramonė, 
kūrybinė inteligentijia, taigi ir kasdieni
nė individo laisvė.

Panašiai dabar skamba Lietuvos pe
riodikoje. Aišku švelnesniu žodynu, pro
kurore nusikaltimas vadinamas socialis
tinės tesės pažeidimu; istorijos klastoji
mas — mitologija; partiečių visagalė — 
biurokratija ir rbaip toliau, vis gudriau, 
vis kitaip. Pagaliau ką pasakyti žmo
nėms, dešimtmečius kalus galvon, kad 
juos genialiai “į ružavą rojų veda geni
jai?

Persitvarkymo dvasioje — o tokia vis 
dėlto yna — aišku nesusigaudymas, pir
myn ir atgal mlaišastis, kalbama alegori
jomis „šitaip buvo neblogai, bet anaip 
(būtų geriau“, visokiausios blogybės už
kraunamos praeičiai, technokratams, 
.pilietinio ryžtingumo“ stokai ir t.t. Tai
gi visi kažkur' kažkaip kalti, susipurty- 

kim ir pradėkim naują revoliuciją, čisa 
itai — masių psichologinė paruoša dide
liam žingsniui į liberalizmo lankelę? Ir, 
žinoma, demokratiškiau galvojančią par
tinę struktūrą? Gan painus, milžiniškos 
nomenklatūros kabinetuose vingiuojan
tis kelias, kuriuom, kaip man atrodo, 
jau išjudino minėtą traktorių.

Atidžiau skaitant „Literatūrą ir meną“, 
„Pergalę", „Nemuną“ ir Gimtąjį Kraštą“, 
■negali žmogus atsistebėti minėtų demo
kratėjimu. Įkyriai smelkiasi mintis, kad 
Lenino nurodą: spauda turi skleisti par
tinę propagandą, auklėti mases ir plėsti 
komunizmą grimsta užmarštin, sukama 
prie spaudos pagrindinio tikslo — infor
macijos. O ji, ta demokratėj anti infor
macija minėtoje periodikoje labai liūd
na. Kartais šiurpą sukelianti, kada skai
tai apie nebepagydomą kai kurių Lietu
vos biosferinių sričių sužalojimą, kuris 
rimtai grąso genetiniam paveldėjimui 
(„Literatūra ir menas“), alkocholizmo 
žalą, bukaprotišką mokymo ir auklėjimo 
sistemą („Nemunas“), Lietuvos istorijos 
(klastojimą, literatūros grafomanų plūs- 
tį („Pergalė“). Čia tik keli pavyzdėliai, 
o tokių krūvos. Nėr ko džiaugtis, nėr ko 
ir šūkauti, kad mes, išeiviai, seniai tas 
'bėdas badėm pirštais. Visa tai, kas džiu
gina Lietuvą ar lūdesiu užgula, džiugina 
ar liūdnai nuteikia ir išeiviją.

O Lietuvos rašytojai? Pagarbos verti 
vyrai, bene drąsiausiai puolė į persitvar
kymo sūkurį. Maldenis, Petkevičius, 
Bubnys, Mikelinskas, broliai Kašauskai, 
įbroliai Dirgėlos, Gėda — visų nesuminė
si, bet visiems sveikatos ir ištvermės! 
Ypač narsiai Petkevičius drasko tabu mig
las. Žinoma, kaip ir kiti, savo analizes 
dangsto revoliucijos vėliava (kartais, įsi
karščiavęs „Pergalėje“ ir nabašniką Ro- 
bespierą, kuris vis dėlto karštu humaniz
mu nepasižymėjo, kaip ir istorijos šiukš- 
lynan ištremtas Stalinas, pagalbon kvie
čia) visur už rankelės vedžiojasi Leni
ną: jia taip sakė, jis taip prisakė, o aš 

tekartoju jo žodžius. Lyg ir aišku, kad 
savo drąsos neužtenka, reikia stipresnio 
užnugario.
Pasuko ir „Gimtasis Kraštas“. Čekuolis 

išplukdė su veiksniais ir buržuaziniais 
nacionalistais kariavusį laivelį į plates
nes marias. Savaitinis pagražėjo, pasiro
dė rimtesni straipsniai, užsimiršo „dir
bam — šokam ir dainuojam“ pasakaites. 
Tačiau ir jis dažnai vienu žingsniu pir
myn, kitu atgal. Vienusyk sodina prie 
stalo išeivijos kultūrininkus pokalbiui, 
kitu išvynioja mitologinę, sierą rūkiusio 
pypkės dūmais pakvėpintą tikinčiųjų ap
klausos anketą; viename numeryje 
džiaugiasi liaudies skriaudėjus medžio
jančiu žurnalistu, kitame nebemato, kad 
žurnalistiniais (?) suklumais bandoma 
suniekinti seniai nuodėmes šaltoj užtva
roj atpirkusį kunigą — ne — kunigą. 
Kanbant apie sieros dūmelius, gal reik
tų pašnekėti ir apie šių metų pradžioje 
Prancūzijos tolvaizdyje matytą „Tiltas 
Ženeva — Vilnius“. Gražu, kad žmonės 
nors tolvaizdžio dėka pabendraus kelias 
valandas! Nors ir žilo plauko sulaukiau, 
bet vistiek likau kūdikiškai naivus. Ko
kia gėda, pone karaliau, kokia gėda... 
Pirmas politikuoti pradėjo Ženevos pi
liečių būrelio moderatorius. Vilniškiai 
gaudė strėliukes ir dėjo krepšin, paskui 
ir jie 'įsismagino, pradėjo tempti lankus, 
svaidyti atgal. Išryškėjo pokalbio skir
tingi metodai: Ženeva susodino įvairių 
pažiūrų, profesijų ir amžiaus atstovus: 
Vilnius irgi panašiai, bet jau viena vie
nintelė nuomone apie žmones ir daiktus, 
politiką ir ideologiją, demokratiją ir val
stybę. Painesnius Ženevos klausimus sau 
atrinkinėjo Zalotinskis (gal Zalotnickis, 
nebeprisimenu) jam tūravojo Juršėnas. 
Zalotinskis kalbėjo tik rusiškai, o Jur
šėnas pokalbio gale prisiminė, kad moka 
ir lietuviškai. Ir kiti vilniškiai daugiau
sia vartojo rusų kalbą. Prisimenu, dar 
Smetonos laikais .Lietuvos Aidas“ bar
davęs!: gera svetimomis kalbomis kalbė
ti, bet gėda savos nemokėti. Vilniškiai 
nesigėdijo, teko susigėsti mano vienin
teliai ir brangiausiai: Vilnius juk Lietu
vos sostinė, kodėl nekalba lietuviškai? 
Šito nesuprato ir Ženeva: kodėl beveik 

visi kalbate tik rusiškai? Vilniečių bū
relyje pakilo daili ponia. Mūsų šeimoje, 
(girdi, yra kirgizų, ukrainiečių, rusų, 
lenkų, lietuvių; mano vyras lietuvis, Ta
rybų Sąjungoje dažnai šitaip — visos 
tautos seserys. Visa geneologinė propa
ganda rusiškai. Ponios šventa teisė gi
miniuotis su seseriškomis tautomis, tai
gi, kaip sakoma, Dieve padėk, bet ką da
rysim su šveicarais ir abelnai frankofo- 
naifi? Jie, nebagai, buvo įsitikinę, kad 
mūsų tėvynėje gyvena lietuviai, kalba 
lietuviškai, o dabar turėjo prisipažinti 
klydę, juodžiausi neišmanėliai. Lietuvos 
■periodikoje kietai šiaušiasi prieš į dar- 
želines mokyklas spraudžiamą rusų kal
bą („Pergalės“ balandžio laida „Lietuva 
mokinio akimis“), mokytojas „Nemune“ 
piktinasi, kad į pedagoginį pasitarimą 
atvykus dviem rusams, vadovaujantis, o 
paskui ir visi, peršoko į rusų kalbą. Va
dinasi, nepersistenkim, pats Gorbačiovas 
ta ir ana proga skatina gerbti tautos 
identitetą—jos kalbą, o Tiltas Ženeva— 
Vilnius“ surinko Vilniaus rusus ir rusų 
filologiniais puošmenimis gudraujančius 
aborigenus. Kaip nebus gėda, pone kara
liau, kaip nebus prieš Lietuvą pamilusią 
žmoną, šveicarus ir platų frankofonų pa
saulį!
Ženeva klausinėjo ir apie religijos lais

vę. Anot šveicarų, jos nedaug, kartais, 
(girdi, net žabojama. Buržuazinių nacio
nalistų ir kitų purvintojų šmeižtams pa
neigti atsistojo... ortodoksų popas! Du 
kartus viską išaiškino ir, žinoma, kons
tituciniais paragrafais įrodė Lietuvos ti
kinčiųjų visišką laisvę išpažinti ir prak
tikuoti savas religijas. Rusiškai. Links
miausia — kitiems gal kvailiausia tai, 
kad šalia popo (popų vyskupo?) sėdėjo 
ir lietuvis prelatas. Manoji vėl nebeiš
kentė: kogi tu tyli, Lietuva katalikiškas 
kraštas, ortodoksų popas juk nieko neiš
mano apie katalikybę?! Reikia pripažin
ti, kad ir žiulieta neišmanėlė, paklaidino 
ją nerimtos statistikos, Lietuvoje kata
likų mažuma, popas teisingai atstovavo 
80% ortodoksinę daugumą. Paprasčiaųs’a 
logika reikalauja kalbėti daugumos ats
tovui, o mužumos atėjo konfratas pasi
klausyti. Ir šitaip būna, bet kažin ar gra- 

čiai, o apie protingumą gal ir nebešnekė- 
kim. Su tolvaizdžiu nepasibarsi, prancū
ziško temperamento, deja, neturiu, iis 
kaip dažno žemaičio, atsilikęs per tris 
dienas, o po jų irgi klausiu prelato: tai 
ko tu, gerojo Dievulio mulki, atėjai į ru
sų, ir šveicarų pobalbį? Ortodoksų popas 
atmušinėjo šmeižtus, džiaugėsi religinių 
■laisvių prūdais o tu sėdėjai mietą pra
rijęs. Negražu, šitaip, tuo labiau, kad 
neseniai („Literatūra ir menas“, Nr. 9) 
Anilionis urbi — orbi vėl sudėliojo taš
kus ir kablelius dogmų Bulėje. Baisu, 
kad neužsirūstintų Lietuvos katalikų po
piežius... Plepu niekus dabar kitaip: kas 
tyli—nepritaria? Galima ir rimčiau: Ami. 
cus Pannus, sėd magis arnica veritas.

Svajokim, kad panašios režisūros ko
medijos nebeužilgo iškeliaus į vodevilių 
užkulisius. O kaip vėl įtikinti 200 mili
jonų frankofonų, kad Lietuva yra Lie
tuva, o ne rusiškai kalbanti šiaurės — 
Vakarų gubernija — ne tik mano riešu
tinė galvelė, bet ir skaidrios išminties 
prikimštos galvos tikriausiai nežino.

O ką apie pertvarką, atvirumą ir de
mokratėjimą galvoja keli milijonai liau
dies bitelių? Kaustyta ir perkaustyta, 
glostyta auksinio rytojaus pažadais, 
daužyta, tremta ir mėtyta turgaus aikš
tėse (J. Avyžiaus „Sodybų tuštėjimo me
tų" trečia knyga) šokdinta ir daininta, 
dirbusi už tris jaučius su piemenėlio var
gdienėlio terbele, paskutiniu dešimtme
čiu lyg ir surišant! galus, ji, ta pilkoji 
visokiausių tranų ir šarančių maitinto- 
jėlė — dairosi, klausosi: o kuom čia vis
kas pasibaigs (Stribo šautuvą aštria 
plunksna pekeitusį perkartojant). Pa
galiau liaudies nuomonės niekas ir ne
klausia, svarbų, kad ji dirbtų ir, pasi
gėrus:, nekeltų skandalų. Vėl rimtėjai — 
juokais juk nebaigsi—manregis, kad nebe 
užilgo pradės ir jos klausinėti, kaip ar-
ti, sėti ir pjauti; dirbti, pirkti ir parduo
ti. Demokratėjimo vieškelis platėja, šito 
nederėtų neigti, o rašytojų ir žurnalistų 
avangardui paruošus prichologinę dirvą, 
tikriausiai pradės pavasario sėją. Nedrą
siai žinoma, bet juk ir Vilniaus per die
ną nepastatė.

1988. Balandis, Briuselyje
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Kronika
KAS—KADA—-KUR

Birželio 24-27 dienomis — Toronte Ka
nadoje vyks PL IV Kultūros Kongresas.

Birželio 27 — liepos 11 d.d. — atos
togos Nidos spaustuvėje.

Liepos 1-3 dienomis įvyks Neu:tadte, 
prie Baltijos jūros, IX-sis lietuvių evan. 
gelikų sąskrydis.

Liepos 3d. — Hamiltone, Kanadoje 
Tautinių šokių Šventė.

Liepos 9-24 — Lietuvių vaikų vasaros 
stovykla Huettenfelde, Romuvoje. Su vai
kais galės vasaroti ir tėvai.

Liepos 23 — 30 d.d. — 39-toji tradicinė 
skautų, skaučių metinė stovykla Lietuvių 
Sodyboje.

Liepos 25-31 dienomis — Volungės 
^choras (Toronto) Britanijoje.

Liepos 21 — rugpjūčio 7 d.d. — 35-ji 
Europos Lietuviškųjų Studijų Savaitė, 
Vokietijoje, Vasario 16-sios Gimnazijoje.

Rugpjūčio 5-7 dienomis (įvyks Lietu
vių Evangelikų Liuteronų Bažnyčios Iš
eivijoje VI-sis Sinodas D-5300 Bonn 2 
— Bad GodeSberg, Aninaberger Str. 400, 
Annabergo pilyje. Sinodo šūkis: „Vieš
pats mano 'šviesa“.

Rugpjūčio 14-24 d.d. — Tautinė Skau
tų stovykla Klevelande, JAV. (Iš Britani
jos vyksta 14 atstovų).

Spalio 14-16 d.d. — Lietuvių kultūros 
instituto suvažiavimas ir mokslinė konfe
rencija Romuvoje.

Londonas
ATOSTOGOS MOKYKLOJE

Londono lietuvių Maironio mokykla 
šių metų liepos 16 d. baigia pirmuosius 
darbo metus. Dėka tėvų, mokytojų ir po
ros kitų pasišventėlių, pirmieji mokslo 
metai (juos galima pavadinti bandomai
siais), buvo sėkmingi. Pamokos vyko re- 
gulariai ir punktualiai, ir rezultatai ge
ri.

Į mokslo metų pabaigtuves mokiniai ir 
mokytojai kviečia tėvelius, visus lietu
viškai kalbančius ir visus norinčius iš. 
mokt šią nuostabią kalbą. Prie šeimy
niškų vaišių — kavutės, pyragaičių ir 
sumuštinių, mes šeimyniškai ir paben
drausime; padainuosime, o kad ko gero, 
pagal ūpą ir pašoksime. Visi renkamis lie 
pos 16 dieną, šeštadienį, 10.30 vai. ry
to į Lietuvių namus. Iki malonaus pasi
matymo lietuviškoje mokykloje.

Jūsų, mokiniai ir mokytojai

Sodyba
REIKALINGI TARNAUTOJAI

Lietuvių Sodybai Headley Parke rei
kalingas virėjas arba virėja. Taip pat 
reikalingas asmuo patarnauti valgykloje 
ir prižiūrėti švarą namuose.

Darbo sąlygos ir atlyginimas pagal su
sitarimų.

Dėl smulkesnių informacijų galima 
kreiptis tel. 04203 2810 pas Sodybos ve
dėjus: Povilą arba Luisą.

ATOSTOGOS (SODYBOJE
Savaitė Sodyboje — nakvynė, pusry

čiai, vakarienė ir kambarys su dušu 
140 sv. asmeniui, kambarys be dušo 115 
sv.

Savaitė Sodyboje lietuviams — nak
vynė, pusryčiai, vakarienė ir kambarys 
su dušu 80 sv., be dušo 72 sv.

Nakvynė ir pusryčiai — kambarys su 
dušu 17.50 sv., be dušo 11.50 sv asme
niui.

(Visos nurodytos kainos yra su mo
kesčiais, VAT).

Užsisakyti galima tel. 04203 2810.

Sodybos valgykla veikia kasdien’; į.nuo 
12.30 vai. iki 4 vai. 3-jų patiekalų pietūs1 
6 sv. asmeniui. Vaikams — pusę kainos.

Iš anksto galima užsisakyti tel: 04203 
2810.

Užsienyje — 20 sv. (oro paštu).
Vienoj skilty įdėto skelbimo kaina 6.00 

sv. už colį. Didesni skelbimai (atitinkamai 
brangiau.

Už laikraštyje kieno nors spausdinamų 
skelbimų turinį nei leidėjai, nei redak
cija nesiima atsakomybės.

Redaguoja redakcinis kolektyvas.
Redakcija rankraščius taiso ir trumpi

na savo nuožiūra.
Nepanaudoti rankraščiai, jei iš lanksto 

dėl to nesusitarta, negrąžinami.
Atspausdinti straipsniai išreiškia auto

rių, ne būtinai redakcijos ar leidėjo nuo
monę.

Manchesteris
KLUBO NARIU 
SUSIRINKIMAS

Liepos 3 d., sekmadienį, 5 v.al. p.p. M 
LS klubas šaukia pusmetinį visuotiną 
narių susirinkimą, kuriame valdyba bei 
Revizijos k-sija padarys pranešimus ir 
nagrinės klubo einamuosius reikalus.

Kvorumui nesusirinkus minėtą valan
dą, susirinkimas bus atidėtas vienai va
landai, o po to pravestas, neatsižvelgiant 
į susirinkusių narių skaičių.

Narius prašome būtinai dalyvauti.
Klubo Valdyba

Bradfordas
LIETUVIU KANKINIU 

PRISIMINIMAS BRADFORDE

Birželio 12 d. sekmadienį 15.30 vai. 
būrelis žmonių susirinko klubo salėje. 
Įruošta regykla buvo padengta juodu kas

pinu, įžambiai perjuosta mūsų trispalve ir 
papuošta raudonų gvazdikų puokšte. Re
gyklos kairėje—iškankintųjų klaikūs pa
veikslai.

Minėjimą atidarė klubo pirm. Vitas 
Gurevičius uždegdamas Gedimino stul
puose 'įstatytas tris juodas žvakes. Pa
skaita pradėta iš Sibiro lietuvio tremtinio 
eilėraščiu „Džezkazganas". Jiį jausmin
gai perskaitė Laureta Šilingaitė. Ferdi
nandas šilingas tęsė paskaitą, nuo 2-tro 
pasaulinio karo jis žvelgė atgal net iki 
14-ito amž. Pilėnų. Skaičių duomenys (ku
rių buvo daug) apstulbino klausytojus. 
Tokia daugybė lietuvių išnaikinta -per 
tuos amžius: trėmimais į vergiją, kankinį 
marš, žydymais! Toliau, pereita prie nū
dienių kankinių kovotojų: Dambrausko, 
Gajausko, Petkaus. Pabrėžta, koks dide- 
lis pasiaukojimas buvo susideginusių 
jaunuolių Kalantos, Kalinausko ir 
kitų. Dėl laiko stokos, labai trumpai 
paminėta ateitis, kuri, pagal Maironį, 
yra „be ryto naktis“.

Paskaita buvo kitoniška ne tik dėl pa
sibaisėtino turinio, bet ir lietuvių kalbos 
vartosenos, kurioje lyg ir nebuvo sveti
mybių.

Graudžios lietuviškos dainos sekė vie
na kitą. Jas išpildė Pr. V-asio vedamas 
Bradfordo apylinkės vyrų šešetas. Tarp 
dainų buvo įpinta žodžių meno. Pranas 
Vasis iš atminties perteikė klausytojams 
vieną laisvės kovotojo eilėraštį „Kalniš
kių mūšis“. Jonas Adomonis skaitė tris: 
du Alės Rūtos ir vieną Aniceto Bučio. 
Dainos ir eilės — -apie tėvynę Lietuvą; 
apie nekaltų kankinių vargus; apie tau
tos kovotojų pasišventimą. Tada vėl L. 
Šilingaitė perskaitė baigmin'į skaitinį, 
nežinomo lietuvio „Baisiajam birželiui“ 
skirtas eilės. Minėjimas uždarytas Lie
tuvos tautine giesme.

Kaip Bradtfordė jau įsisenėjo, po vi
so — užkandžiai ir kavutė. Kepsniai ir 
kepiniai, visi iškepti M. Šilingienės.

Sumuštinius padaryti talkino G. Pia- 
cevičienė ir A. Brazdeikienė. Dėkotina 
ir toms moterims, kurios padėjo susi
tvarkyti.

Po minėjimo uždarymo žmonės su liū
desiu apžiūrėjo Lietuvos aukų atvaiz
dus. Gyrė paskaitą ir buvo patenkinti 
minėjimu. Minėjimą pakartotinai stebė
jo Povilo Piacevičiaus įsuktoje vaizdinė
je juostoje.

Dalyvis

„EUROPOS LIETUVIO“ 
ATOSTOGOS

„Europos Lietuvio“ redakcinis ir tech
ninis kolektyvas sekančią savaitę prade
da šių metų dviejų savaičių vasaros 
atostogas.
Po atostogų savaitraštis išeis liepos 20 d.
Savo skaitytojams ir bendradarbiams 

dėkojame už paramą ir atsiprašome už 
pertrauką.

VOKIETIJA
MOTINOS DIENA IR PAVASARIO 

ŠVENTĖ SAARO KRAŠTE

Kiek patvariau ir aktyviau nei greti
mos apylinkės laikosi Saaro Krašto lie
tuviai. Šiais metais „Motinos Dieną'- bei 
Pavasario Šventę mes atšventėme gegu
žės 14 d.

Šventę — kaip mums jau įprasta — 
pradėjome pamaldomis, kurias laikė ku
nigai Liubinas ir Skėrys. Po pamaldų 
rinkomės bendron salėn. Svečius ir tau
tiečius pasveikino šių eilučių autorius 
vokiečių kalba, o po to lietuviškai pasi
džiaugė, kad apylinkės lietuviai nesens
ta dvasia: jau baigiasi treciasis dešimt
metis, kai apylinkė susikūrė iš čion at
vykusių pokarinių asmenų, kuriems pa
vyko gauti išvykimo leidimus, įrodant 
vokišką kilmę. Tokie atvykėliai, žinoma, 
ne visi šeimojte ar sueigoje kalba lietu
viškai. Taip pat gaila, kad jaunimas ne
dalyvauja mūsų subuvimuose, nors se
nieji skaičium ir nemažėja. Tik, tai — 
jau kita lapo pusė. O dabar apie šventę, 
šventės rengėjai šįkart paruošė kiek 

galint 'įdomesnę programą. Susirinkimo 
ir pasilinksminimo metu veikė vietinės 
menininkės-mėgėjos Minevičienės tapy
bos darbų paroda. Tai paprasta, jokių 
meno mokyklų ar kursų nebaigusi, paro
dydama menininkės „gyslelę, išstatė lan
kytojų dėmesiui apie trisdešimt akvare
lės darbų.

Dar neįpusėjus vakarui, išstatyti pa
veikslai lankytojams taip patiko, kad 
buvo išpirkti iki paskutinio. Gi pasku
tinį ji padovanojo šių eilučių autoriui.Tai 
lietuviškos trobelės žiemos metu atvaiz
das, anot autorės: mena Maironio „Ir kas 
per naktis...“.
- Sentimentalių minčių, žinomų rašytojų- 
poetų eilėmis jas pailiustruodama, pa
skaitė diplomuota psichologė-terapeutė, 
Jagutis-Schlonies. Iš Lietuvos atvykusi 
vos prieš kelis mėnesius. Tai gana reto 
išprusimo ir apsiskaitymo moteris, tu
rinti ir literatūrinių gabumų.

...Pats didžiausias daiktas pasaulyje, 
sutalpinantis visos tautos tradicijas, kal
bą, tikėjimą, meilę, juos nešantis per ge
neracijas, tai — motinos širdis“. O kokia 
šiurpi našlaitės dalia: „Aš pakelsiu velė
nėlę, aš tau guosiuos motušėle“. Su įsi
jautimu buvo padeklamuoti Motinai skir
ti eilėraščiai.

Reikia linkėti, kad ši jauna inteligentė 
papildys vis retėjančias Vokietijos jauni
mo gretas.

Rūta Jagutis-Schlonies

Lietuvius už jų darbštumą, atsparu
mą tautinio identiteto išsaugojimą, pa
gyrė aukštas Saaro Krašto vyriausybės 
atstovas ponas Bittner. „Mūsų tikslas, 
integracijia, bet ne tautinių mažumų su
lydymas“, — pasakė ponas Bittner.

Nagel ir Jagutis-Schlonies perrišo per 
■petit ponui Bittner tautinę juostą, o šių 
eilučių autorius įteikė atminčiai puikiai 
apipavidalintą ir gausiomis iliustracijo
mis turtingą knygą „Vilniaus architektū
ra“. Ministerijos svetys užsibuvojo, pasi
linksmino iki išnaktų ir visiems padėko
jo.

Lakių dainų pynę pateikė jau visiems 
pažįstama solistė Paltinienė, o technikos 
aparatūrą aptarnavo jos vyras Balti
nas. Palavinskas

PAMALDOS ®
Bradforde — liepos 3 d., 12.30 vai.
Eccles — liepos 10 d., 12.15 vai.
Nottinghame — liepos 3 d., 11.15 vai., 

Židinyje.
Ketteringe — liepos 3 d., 14 vai., Šv. 

Eduarde, London Rd.
Northamptone — liepos 3 d., 18 vai., 

Šv. Lauryne, Craven St.
Nottinghame — liepos 10 d., 11.15 vai., 

Židinyje.
Nottinghame — liepos 17 d., 11.15 vai., 

Židinyje.
Derbyje — liepos 17 d., 14 vai., Bridge 

Gate.
Nottinghame — liepos 24 d,, 11.15 vai., 

Židinyje.

JUNGTINIŲ AMERIKOS VALSTIJŲ 
SENATORIAMS 

PADĖKA

Giliai sujaudintas Jūsų dėmesiu ir su
sirūpinimu mano likimu. Iš visos širdies 
dėkoju jums, didžiai gerbiami Senato
riai. Dėkoju jums ne tik savo ir artimų
jų, bet ir visų pavergtų, kenčiančių už 
tiesą tautiečių vardu. Apie jūsų telegra
mą sovietinei vadovybei sužinojau pasi
matymo metu iš savo brolio kunigo Ka
zimiero. Jūs susirūpinę, kad sovietai 
smurtu nesusidorotų su manimi kalini
mo metu, ką jie jau bandė daryti po ma
no teismo. Žinoma, man kelia nerimą 
lagerio administracijos ir LTSR prokura. 
tūros išpuoliai prieš mane. Tačiau viskas 
Viešpaties rankoje. Nežiūrėdamas į tai, 
kad apsunkinsiu ir taip nelengvą savo 
padėtį, negaliu neatsiliepti į jūsų kilnų 
susirūpinimą pavergtų tautų ir atskirų 
žmonių, tame tarpe ir mano, likimu. Ne
galiu nepadėkoti ir jūsų valstybės vado
vui ponui Ronaldui Reaganui, kuris su 
Dievo pagalba taip uoliai 
ir nepavargdamas gina tautų ir 
žmogaus teises. Jo vizito Maskvoj o die
nomis pasninkausiu nuo gegužės 29 d. 
iki birželio 3 d. imtinai. Taip pat raginu 
visus tautiečius tiek Tėvynėje, tiek iš
eivijoje prisidėti nuoširdžia malda, kad 
Dievas palaimintų geros valios senato
rius, prezidentą ir jo kelionę, kad ji būtų 
vaisinga ir atneštų pavergtoms tautoms 
politinių, religinių ir tautinių laisvių.

Su pagarba ir dėkingumu sąžinės ka
linys,

Petras Gražulis
1988 m. gegužės 10 d.

PETRO GRAŽULIO BROLIS 
KUN. KAZIMIERAS PROTESTUOJA

Lietuvių Informacijos Centras praneša, 
kad Pravieniškių lagerio administracija 
uždraudė kun. Kazimierui Gražuliui 
įteikti įkalintam broliui religinių knygų.

Lietuvos TSR Prokurorui 
Pareiškimas

Norėdamas įvykdyti kalinamo brolio 
Petro Gražulio prašymą, 1988 m. gegu
žės 10 d. nuvykau į Pravieniškių lagerį. 
11 vai. mane priėmė pats kalėjimo virši
ninkas. Jis paklausė, kokiu reikalu atva
žiavau. Atsakiau, kad noriu oficialiai 
perduoti broliui tarybinėje spaustuvėje 
išspausdintas religines knygas: šventą 
Raštą, maldaknygę ir rožančių. Tuomet 
Pravieniškių lagerio viršininkas pasakė, 
jog nebus tai perduoti ir pradėjo visaip 
iš manęs tyčiotis, vadindamas veltėdžiu, 
mistiku ir kultūros griovėjo šalininku. 
Paklausiau, kokiu įstatymu remdamasis 
jis draudė tikinčiam broliui perduoti 
Šventą Raštą, maldaknygę ir rožančių. 
Jis atsakė, kad man to žinoti nereikią.

Prašau Jus, Prokurore, sudrausminti 
tuos, kurie vadovaudamiesi stalinisti. 
niais metodais, pažeidinėja žmogaus tei
ses ir leisti katalikui Petrui Gražuliui, 
kalinamam Pravieniškėse OC-12-8 zonoje, 
oficialiai perduoti Šventą Raštą, malda
knygę ir rožančių.

Kun. Kazimieras Gražulis 
1988 gegužės 10 d.

LIETUVIAI SOVIETINIUOSE 
KALĖJMUOSE

Miunchene leidžiamas biuletenis USSR 
News Brief 1987 m. vasario 2 d. numery
je išspausdino tebekalinamų rašytojų są
rašą. (Skliausteliuose bausmės pabaiga):

Gajauskas, Balys — nutrėmime: 682460, 
Khabarovsky krai, Tuguro-Chumikansky 
raion s. Chumikan, ui. Sovetskaya, 4 ob- 
shchenezhitiyje. (1991 gruodžio 31 d.).

Iešmantas, Gintautas — nutrėmime: 
169715, Komi ASSR, Vuktylsky raion, pos. 
Podcherye, ui Sovetskaya, 1, obshchszhi- 
tiye. (1991 sausio 2 d.).

Karaliūnas, Voldemaras — psichiatri
nėje ligoninėje, Kaune: 233000, LitSSR, 
g. Kaunas Kuzmos, 75, PB.

Liziūnas, Boleslovas — Chistopolio la
geryje. (1994 gegužės 30 d.).

Mieškinas, Albertas — politiniame la
geryje. Areštuotas 1975 m. (1990).

Murauskas, Stanislovas — kriminalinių 
nusikaltėlių lageryje. (1988 m. pradžioje).

Muzikevičius, K. — Mordavia, 3-5. 
(1989 m. pabaigoje).

Pakuckas, Jonas — Permės 35 lageryje. 
(1990 m. vasarą).

Petkus, Viktoras — nutrėmime: 671510, 
Buryatskaya ASSR, Bauntovsky raion, 
pos. Bagdarin, Bagdarinskaya ekspedit- 
siya. (1992 birželio 22 d., ar 1990 spalio 
22 d.?).

Svarinskas, Alfonsas, Kun. — Permės 
37-1 lageryje, (1993 sausio mėn.).

Tamkevičius, Sigitas, Kun. — Moldavi
jos 3-5 lageryje. (1993 balandžio mėn.).

(ELTA)

1941 METŲ BIRŽELIO BROLIAMS 
PRISIMINTI

Kraujo gėlės

Kuo vergo ilgesį pasotint?
Kova už laisvę ugnine!
Liepsnojo žvilgsniai Aleksote, 
Išvydę aušrą Nemune.

Jei krisime prie laisvo tilto, 
Pro jlį grįš viltys su aušra.
Staiga krūtinėj šilta... šilta.
Mirtis kvatojasi... gana.

Tėvynę sielvartas sugėlė,
Nukrito ašara gaili,
Ant naujo kapo kraujo gėlės, 
Gyvuok Kovotojų Šalie!!

NAUJI POLITINIAI 
POREIŠKIAI

Užsienio spaudos agentūros praneša 
apie vis naujas politines manif'esticijas 
Sovietų Sąjungoje. Maskvoje manifesta
cijas surengė armėnai, totoriai ir 
neseniai įsikūrusio opozicinio sąjūdžio 
„Demokratinė Unija“ veikėjai ir šalinin. 
kai. Manifestantai, saugumiečiam stebint, 
bet neintervenavus, žygiavo pro miesto 
centro gatves, skanduodami šūkius „šalin 
stalinizmas“, „gana privilegijų“, „lais
vės politiniam kaliniam“, „norime pliu
ralistinės sistemos". Saugumiečiai su
laikė eisenas tik tuomet, kai norėjo įžy. 
giuoti 'į Raudonąja aikštę. Krymo toto, 
riai Maskvos miesto centre net surengė 
trumpą mitingą, kurio metu reikalavo 
teisės sugrįžti atgal į savo gimtąją žemę 
iš kurios buvo Stalino jėga ištremti. Apie 
170 armėnų sekmadienį susirinko Mas
kvos armėnų kapinėse.

Žymus pasaulyje jugoslavas, ra
šytojas Milo van Djilas, pirmą kartą po 
34-verių metų pasakytoje viešoje kalboje 
išreiškė nuomonę, kad Jugoslavijai yra 
atėjęs laikas pasirinkti tarp dviejų gali
mybių: sukurti demokratinę santvarką 
aiba leisti, kad valstybė susiskaldytų ir 
sužlugtų. Jugoslavijos valdžia, tuo tar
pu, siekdama įveikti labai rimtą krašto 
ekonominę, socialinę ir politinę krizę, 
ruošiasi įversti krašte laisvą ekonominę 
sistemą, panaikinti valdžios vykdomą kai 
nų kontrolę, leisti nevaržomą užsienio 
prekių importą ir liberalizuoti valiutų 
rinką. Belgrade dabar besilankantis Ame
rikos valstybės sekretoriaus pavaduoto
jas Whitehead pareiškė, kiad amerikie
čiai parems laisvos ekonomijos įgyven
dinimą Jugoslavijoje.

ĮSTEIGTAS PATRIOTINIO 
JUDĖJIMO KOMITETAS, 

Į KURĮ ĮEINA IR LIETUVIAI

(Vilnius, birželio 18, LIC) iš Lietuvos 
pranešama, kad Lvove įsteigtas visuo
meninis Koordinacinis TSRS tautų pa
triotinio judėjimo komitetas, į kurį įei. 
na šešių respublikų atstovai — estų, lie- 
tuvių, latvių, ukrainiečių, armėnų ir gru
zinų.

Lietuvių Informacijos Centro žiniomis, 
šis komitetas birželio 11 savaitgalį posė
džiavo tris dienas, iš lietuvių dalyvavo 
Antanas Terleckas ir Eugenijus Kru- 
kovskis iš Vilniaus. Koordinacinis komi
tetas aptarė pareiškimą vyriausybei dėl 
tautinės politikos, paruošė laišką prezi
dentui Reaganui, pasisakė dėl politinių 
kalinių. Laiške Reaganui prikišama, kad 
jis per vizitą Maskvoje kalbėjęs tik apie 
žmogaus teises, ir nekėlęs tautinių pro
blemų.

Dokumentai skelbiami rusų, ukrainie
čių kalbomis. Koordinacinis komitetas vėl 
rinksis rugsėjo mėnesį, tą kartą — Ry
goje.

(LIC)

REIKALAUJA ISTORINĖS 
TIESOS

Grupė vengrų intelektualų Budapešte 
įkūrė komitetą „už istorinį teisingumą“. 
Komitetas yra užsibrėžęs uždavinį, kad 
valdžia pilnai rehabilituotų Vengrijos 
revoliucijos metu 1956-ais metais buvu
sį ministrą pirmininką Imre Nagy ir ki
tus revoliuciją parėmusius to meto 
Vengrijos politinius veikėjus. Raudona
jai armijai kruvinai nuslopinus vengrų 
tautos sukilimą, ministras pirmininkas 
Nagy ir kiti politiniai veikėjai, jo ben
dradarbiai, buvo sušaudyti. Budapešte 
dabar 'įsikūręs komitetas pareiškė, kad 
represijų aukų rehabilitavimas yra esmi
nė sąlyga intelektualiniam ir politiniam 
atsinaujinimui Vengrijoje. Komitetas 
taip pat reikalaujla, kad būtų pastatyti 
paminklai buvusio ministro pirmininko 
ir jo bendradarbių bei visų stalinio reži
mo Vengrijoje aukų atminimui.

(AFP)
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